Aan de ouders locatie Asten

Betreft: richtlijnen RIVM en het Varendonck College
Asten, 10 maart 2020

Beste ouders,
Zoals u weet, houden de richtlijnen van het RIVM het Varendonck College stevig in haar
greep. Met man en macht proberen wij zoveel mogelijk lessen doorgang te laten vinden.
Dat betekent helaas ook dat lessen worden verplaatst, worden vervangen, leerlingen in de
aula of elders in het gebouw geplaatst moeten worden. Dat betekent ook, dat wij de
voortgang van het leerproces zo min mogelijk willen verstoren. Voor leerlingen die thuis
zijn, geldt een extra uitdaging. Daarom hebben wij alle leerlingen via Magistermail
geadviseerd over de wijze waarop zij thuis kunnen studeren om zo min mogelijk achterop
te geraken. Het advies is om de roosterwijzigingen voor de volgende dag regelmatig te
raadplegen. Deze zijn in ieder geval na 17.00 uur en vóór 21.00 uur beschikbaar.
Wij volgen waar mogelijk de richtlijnen van het RIVM, staan in contact met de GGD en
worden geïnformeerd en geadviseerd vanuit het bestuur van OMO. Onderstaand bericht ik
u over de door ons genomen maatregelen voor de locatie Asten tot op heden. Deze
informatie is ook terug te vinden op onze website. Deze wordt dagelijks meerdere malen
geactualiseerd met het laatste nieuws. De website is, zolang de situatie daar om vraagt, ons
communicatiemedium en ik verzoek u dan ook om regelmatig te kijken of hier relevante
informatie voor u op staat.
Tot op heden hebben wij de volgende algemene maatregelen genomen:
•
•
•

•
•

Er is een schoolbreed crisisteam geformeerd dat volledig op de hoogte is, snel kan
inspelen op de actualiteit, besluiten neemt en de schoolorganisatie aanstuurt binnen
het kader van de richtlijnen van het RIVM. Dit crisisteam komt geregeld bij elkaar.
Alle andere zaken lopen via de reguliere weg. De mentor is en blijft uw eerste
aanspreekpunt.
Wij verwachten van u dat u de RIVM-richtlijnen ook volgt. Dat betekent, dat wij ons
personeel dringend adviseren bij koorts, grieperigheid, verkoudheid en/of hoesten
thuis te werken. Dat advies geldt ook voor onze leerlingen. Een kuchje is daarbij geen
hoesten. Wij vragen u zelf een beslissing te nemen over wel of niet thuisblijven van uw
kind. Wij zullen in voorkomende gevallen leerlingen naar huis sturen indien zij hoesten
of verkouden zijn. Bij twijfel neemt de school contact met u op om te overleggen.
Het melden van ziekte gebeurt via de voor u bekende weg. Natuurlijk is niet iedere
melding een RIVM-melding. Ik verzoek u vriendelijk dit als ‘RIVM’ aan te geven bij de
digitale ziekmelding als dat van toepassing is. Zo houden wij onze statistieken zuiver.
Op school leven wij de hygiënevoorschriften van het RIVM na. Dat betekent dat we
leerlingen en personeel dringend adviseren om zeer regelmatig de handen te wassen,

•
•
•

papieren zakdoekjes te gebruiken, te kuchen in de elleboog en elkaar niet fysiek te
begroeten.
Vanaf heden werken wij ook met bezoekersregistratie. Mocht u een afspraak op school
hebben gaat deze dus gewoon door. Kunt u zich eerst melden bij de balie?
Mogelijk maakt u zich zorgen over het Centraal Examen. Wij verwachten hier landelijke
richtlijnen voor te krijgen. Indien beschikbaar zullen wij terstond doorvoeren en
hierover met u communiceren (via de website).
Zoals eerder beschreven mag uw zoon of dochter er geen nadeel ondervinden als
toetsen niet of niet tijdig gemaakt kunnen worden. Indien nodig verrichten wij hier
maatwerk waarbij we recht doen aan alle omstandigheden. Dit geldt voor reguliere
toetsen alsook voor de schoolexamentoetsen (PTA).

Specifiek voor locatie Asten: maatregelen met betrekking tot buitenlesactiviteiten:
•

•

•

•

•

Onder een buitenlesactiviteit verstaan we alle activiteiten die zich buiten de school
afspelen: binnen- en buitenlandse reizen, uitwisselingen, excursies, bedrijfsbezoeken,
het bezoeken van andere scholen, leerlingactiviteiten buiten lestijd (b.v. gala,
feestavonden, kamp) enz.
Ook hier blijft het uitgangspunt de richtlijn van het RIVM. Dat betekent: de
buitenlesactiviteit gaat door, tenzij. Tegelijkertijd kijken we ook vooruit ook al weten
we niet precies hoe een en ander zich ontwikkelt. Daarmee leveren we maatwerk voor
elke buitenlesactiviteit.
Argumenten voor het niet door laten gaan van buitenlesactiviteiten zijn divers: om
besmetting niet op te zoeken, omdat de ontvangende partij ons heeft laten weten ons
liever niet te ontvangen, omdat het geen verplicht onderdeel is en we het risico dus
gewoon niet willen nemen, om financiële redenen, omdat begeleiders de
verantwoordelijkheid niet aandurven en/ of willen nemen.
Op het moment van schrijven gaan álle buitenlesactiviteiten voor de locatie Asten
gewoon door. Dat betekent ook dat we voor sommige activiteiten het besluit bewust
hebben uitgesteld, om zo dicht mogelijk bij het uiterste moment van afgelasting een
besluit te kunnen nemen. Dit kan dus veranderen. Check de website dagelijks voor
actuele informatie over het afgelasten van een activiteit.
Ouderavonden, mentorgesprekken en andere bijeenkomsten waarvoor u bent
uitgenodigd gaan in principe gewoon door.

Ik verwacht u met deze uitgebreide brief voldoende te hebben voorzien van informatie.
Namens de directie en het crisisteam,
Irma van Nieuwenhuijsen
rector

